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בגדי קודש  ...לכבוד ולתפארת.
! ואלה הבגדי... .
]לקוטי הלכות ' ערלה ה' ,י"ד[

ועל כ 1לא היה הכה 1גדול נכנס לפני
ולפני 5בהשמונה בגדי 5שיש בה 5זהב
ואבני 5טובות .רק בד' )ארבעה( בגדי
לב ,1להורות שא 8על פי שהכה 1גדול היה
לבוש אלו הבגדי 5יקרי 5בקדושה גדולה
לתק 1פג 5תאוות וחמדת העשירות
שתלויה בבגדי 5יקירי ,5שזהו בחינת
חוש 1המשפט שהיה בו אבני 5יקרות
שנשא על לבו לתק 1עוות המשפט.
! כי כל הפוגמי 5בזה הוא בחינת
עוות המשפט שמעוותי 1ופוגמי 1בבחינת
יכלכל דבריו במשפט ,שצרי :כל אד5
לפי מדרגתו ולפי מעמדו להזהר מאד
לכלכל דבריו במשפט ,לנהוג את ביתו
כראוי לו ,כמו שפירש רש"י ש ,5ולא
לחמוד ולהתאוות מה שאי 1ראוי לו
ולהסתכל בכל דבר רק על התכלית,
שיגיע מזה כבוד להש 5יתבר ,:ולבטל
גאוותו וכבודו של עצמו.

ישראל ,בבחינת א .יאדימו כתולע כצמר
יהיו וכו' .כי עיקר הסליחה של יו5
הכיפורי 5היה על ידי שנכנס לבית קדש
קדשי 5בבגדי 5לבני 5לבד וכנ"ל ,והב1
היטב ,כי אי אפשר לבאר הכל והחפ=
בחיי 5באמת יבי 1מזה הרבה לבטל
גאוותו ולכלכל דבריו במשפט וכו',
וכנ"ל.

]אוצר היראה ' צדיק ,רע"ד[

 #עיקר הבקשה שצרי :כל אחד
לבקש הוא שיזכה להכלל בהישיבה
הקדושה של צדיקי אמת ,שעוסקי 5ש5
בהלימוד הקדוש של אמונה ,וזה בחינת

לשבת עמו ,אות 5שאי 1ביכולת 5לבא
אל ביתו.
 #וג 5יש שאי 1יודעי 1ממנו כלל,
וג 5ה 5מתגעגעי 5וחותרי 5ומבקשי5
את ה' ומשתוקקי 5לזכות לאמונתו
הקדושה בשלמות ,והצדיק האמת צופה
וסוכה ומסתכל מרחוק עליה ,5ובעבור5
הוא מכתת רגליו ,כדי לעורר הנפשות
ולהודיע 5אמתת למודו הקדוש ,כדי
שיתקרבו כול 5אל האמת והאמונה,
בבחינת עיני בנאמני אר 9לשבת עמדי.
 #ועל ידי שה 5מטלטלי 5עצמ5
לבקש את הישיבה הקדושה ,וג 5הצדיק
ראש הישיבה והנלוי 5אליו מטלטלי5
ג 5כ 1להסתכל על המתגעגעי 5לזה ,על
ידי זה זוכי 5להתוועד יחד ואז נכללי 1ג5
ה 5בכלל הישיבה הקדושה.
 #וכ 1אות 5שכבר זכו להתקרב אל
הצדיק ולהכלל בתו :הישיבה הקדושה
הזאת ,צריכי 5ה 5ג 5כ 1לכתת רגליה5
לפעמי ,5בשביל להאיר הלימוד הקדוש
בעול 5ולאסו 8ולקב= עוד אנשי 5רבי5
אל הישיבה הקדושה הזאת ,בבחינה
שאמרו רבותינו ז"ל וה .תכו לרגלי,6
אלו תלמידי חכמי .שמכתתי .רגליה.
וכו' ללמוד תורה שעקרה אמונה כנ"ל...

! וכל זה הוא בחינת יכלכל דבריו
במשפט .ומי שפוג 5בזה הוא בחינת
עוות המשפט; והכה 1גדול היה עוסק
בבגדיו ובפרט בהחוש ,1לתק 1כל זה .א,:
א 8על פי כ ,1ביו 5הכיפורי 5היה אסור
לכנוס בבגדי 5אלו לפָני ולפני ,5כי אי2
קטיגור נעשה סנגור ,כמו שדרשו
רבותינו ז"ל ,להורות שאפילו הכה1
הגדול ,שלבש בגדי 5אלו שיש בה 5זהב
ואבני 5טובות בקדושה גדולה כנ"ל ,א8
על פי כ 1לפני ולפני 5במקו 5תכלית
הקדושה העליונה ,אסור ליכנוס בה .5כי
ש 5נתבטל העשירות וחמדת הזהב
והאבני 5טובות לגמרי ,כי אי אפשר
ליכנוס לש 5כי א 5בבגדי 5לבני5
לגמרי ,שה 5עיקר תכלית שלימות
התיקו 1העליו ,1בחינת בכל עת יהיה
בגדי 6לבני..

 #וצריכי 1לכתת רגליו מעיר לעיר
ומדו :לדו :ולישב בסוכות ואהלי,5
ולחפש ולבקש ולדרוש כל כ ,:עד שיזכה
לבא להישיבה הקדושה הנ"ל ,שעוסקי1
ש 5בלימוד האמת להמשי :אמונה
הקדושה בלב כל אחד ואחד ,שזה עיקר
כלל כל התורה הקדושה ,כמו שנאמר כל
מצוותי 6אמונה.

! וזה רמז שאפילו הצדיקי5
הגדולי 5שיכולי 5לעבוד הש 5יתבר :על
ידי זהב ואבני 5טובות וכו' ,א 8על פי כ1
יש גבוה מעל גבוה שש 5אסור ליכנוס
בזה ,כי א 5בבחינת בגדי 5לבני 5ממש.
וש 5עיקר כפרת וסליחת כל עוונות

 #וג 5הצדיק האמת ' שהוא הרבי
האמתי ' שהוא הראש ישיבה ,מעוצ5
אהבתו את ישראל ,אינו יכול לישב ג 5כ1
בקביעות בבית ישיבתו ,רק הוא מכתת
רגליו ומטלטל עצמו בדרכי 5לפעמי,5
בכדי לקב= ולאסו 8את הנאמני אר=

אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש
שבתי בבית ה' כל ימי חיי ,כי ש 5עיקר
בית ה'.

)עצות המבוארות ' פורי ,5א'(

 $על ידי שמחת פורי 5במחיאת
כפיי 5וריקודי ,5היינו על ידי
ההתחזקות בימי הפורי 5בשמחה גדולה
ורבה ,עד כדי ריקודי 5ומחיאת כפיי,5
זוכה להמשי :על עצמו קבלת התורה
בנגלה ובנסתר ,שזוהי הארה נפלאה של
מרדכי ואסתר .היינו שזוכה להתעוררות
גדולה וחשק עצו 5לקיי 5את מצוות
התורה שבנגלה ,ולהבי 1באמת ולקיי5
סודות וחכמות אמתיות שבתורת
הנסתר.
 $עוד זוכה לקיי 5מצוות ספירת
העומר כראוי .ג 5על ידי שמחת פורי5
כראוי ,זוכה להכניע את קליפת המ1
עמלק ימח שמו ,היינו התאוות ומידות

רעות ,שה 1מכונות קליפת המ 1עמלק.
ועל ידי שמחת פורי 5כראוי ,מתבטלי5
גאווה ועבודה זרה וכפירות ,וזוכה
לאמונה גדולה ולחכמה דקדושה ,ולחיי5
ואריכות ימי ,5ונמתקי 5ובטלי 5כל
מיני דיני 5וגזרות רעות מישראל.

)לקוטי תפילות א' ' תפילה י'(

 %ותעזרני ברחמי :לקיי 5ולקבל
את ימי הפורי 5בשמחה גדולה ,ונזכה
שימש :קדושת הארת פורי ,5קדושת
מרדכי ואסתר עלינו ועל זרענו ועל כל
עמ :בית ישראל.
 %ונזכה לקיי 5כל המצוות הנוהגות
בפורי 5בקדושה ובטהרה ובלב טוב
ובשמחה גדולה .ותת 1שמחה בלבנו ,עד
שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו ,ונזכה
אז להמחאת כ 8ורקודי 1דקדושה
בשמחה גדולה לשמ :באמת...

המעשיות התורות והתפילות של הנחל
נובע ,שהבטיח לנו שעל ידו לא תשתכח
התורה מישראל ,יברכ :ה' מציו 1בשנה
טובה ומבורכת ,בחיי 5טובי 5ארוכי5
בריאי 5ונעימי.5
' חזק ואמ= ושמח נפש :מאד,
במה שזכית לידע ולהאמי 1בהמנהיג
האמת ,נחל נובע ,אשר בגודל כוחו הנורא
לא יעזוב ה' אות :לא בעלמא הדי 1ולא
בעלמא דאתי; כי הוא הול :לפנינו ,ואמר
קוד 5הסתלקותו לעילא אז אי :גייא
פא :איי :וואס האט איר צו זארגע] 1מה
לכ .לדאוג ,מאחר שאני הול 6לפניכ[.
?!...
' אשרינו שבאנו לעול 5בדור הזה,
שנתגלה בו אור האורות פלא פלאות
כזה ,שהוא עיקר יסוד ושורש חיותינו
ותקוותינו ,בזה ובבא.

`mixwi mig
]שבחי הר" ,1ו'[

☺ היצר הרע דומה כמו מי שהול:
ור= בי 1בני אד 5וידו סגורה ,ואי 1אד5
יודע מה בתוכה; והוא מרמה בני אד5
ושואל לכל אחד :מה אני אוחז? ולכל
אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא
מתאוה ,ועל כ 1הכל רצי 5אחריו ,כי כל
אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפ=;
ואחר כ :הוא פותח את ידו ,ואי 1בה
כלו!5
☺ כמו כ 1ממש היצר הרע ,שהוא
מרמה כל העול 5והכל רצי 5אחריו,
ומרמה לכל אחד ואחד ,עד שנדמה לכל
אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא
חפ= ,כל אחד כפי שטותו ותאוותו; ואחר
כ :בסו 8הוא פותח את ידו ואי 1בה
כלו ,5כי אי 1מי שימלא תאוותו אצלו.
☺ ג 5נדמו כל התאוות של העול5
כמו עמודי אור הנכנסי 1בבית מ 1אור
החמה כנראה בחוש ,שה 5נדמי1
לעמודי 5מחמת הזריחה של החמה,
וכאילו רוצי 5לתפוס אות 1העמודי אור,
שתופסי 5וחוטפי 5ואי 1בתו :היד כלו,5
כ :ה 5כל התאוות של עול 5הזה.

]מספר ִאֵ>י הנחל ' מכתב ש"י[

' ב"ה כ"ג אלול תשל"א
לכבוד נשיא ישראל ,חמדת לבי
ועטרת ראשי ,מר שנאור זלמ 1שזר,
הנושא את נפשו אל החכמה הנוראה אל
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לברכה; ותעזרנו ותשמרנו שלא יזיק לנו
השתיה והשכרות של פורי 5כלל ,לא
בגו 8ולא בנפש ,ולא נזיק שו 5אד 5ולא
שו 5דבר על ידי השכרות ,רק נזכה על
ידי השכרות של פורי 5לבא לתו:
שמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד,
לתו :שמחה של פורי ,5אשר אז מאיר
הארה נפלאה ועצומה שהוא הארת
מרדכי ,אשר אי 1דוגמתה בכל ימות
השנה ...
 ... %ואזכה להיות שמח בכל לב,
ולשמח ג 5אחרי ,5לשמח כל ישראל
עמ :בשמחת פורי 5בחדוה רבה ועצומה
מאד מאד ,נגילה ונשמחה בישועת:
בשמחה אמתיית ,באופ 1שיהיה ל :לנחת
ולרצו ,1ותקבל שעשועי 5גדולי5
משתייתינו ושמחותינו בפורי 5הקדוש;
ונזכה ג 5עתה בכל שנה ושנה להנס
הגדול והישועה הנפלאה של פורי,5
להכניע ולגרש ולעקור ולבטל מאתנו
קליפת המ 1עמלק וזוהמתו הגדולה,
ולמחות שמו וזכרו מ 1העול ,5ולטהר
עצמנו מזוהמתו בקדושה ובטהרה
גדולה ,ולהמשי :עלינו קדושת מרדכי
ואסתר.
 %ונזכה להמשי :שמחת פורי 5על
כל השנה כולה ,לשמוח תמיד ב:
בשמחה וחדוה רבה באמת ,ועל ידי זה
נזכה לקדושת וטהרת הפרה אדומה,
ולקדושת פסח באמת .ונזכה להיות
בשמחה תמיד ,ויקויי 5בנו מקרא
שכתוב :כי בו ישמח לבנו כי בש .קדשו
בטחנו ,יהיו לרצו 2אמרי פי והגיו 2לבי
לפני 6ה' צורי וגואלי.

)מספר עצות המבוארות ' פורי" ,ב'(

 $פורי 5הוא הכנה לפסח .היינו
שעל ידי מצוות ושמחת פורי 5כראוי,
זוכי 5להנצל מחמ= בפסח ,וזוכי 5לקיי5
כל מצוות הפסח כראוי.

)לקוטי תפילות ב' ' תפילה ל"ז(

 %ותרח 5עלינו בכל דור ודור ובכל
שנה ושנה ,שנזכה לשמוח מאד מאד
בימי הפורי 5בשמחה גדולה וחדוה רבה
ועצומה ,ונזכה לקיי 5מצוות קריאת
המגילה בקדושה ובטהרה גדולה
ובשמחה רבה ועצומה; ונזכה להתבונ1
גודל עוצ 5הנס הנפלא והישועה
הנוראה והעצומה הזאת ,ולפרסומי נסא
בפני כל ע 5ועדה ,ונזכה לקיי 5מצוות
משלוח מנות איש לרעהו ומתנות
לאביוני ,.ומצוות סעודת פורי.
בשלמות גדול ובשמחה רבה ועצומה.
 %ונזכה לקיי 5מצוות השכרות של
פורי .כאשר צוונו חכמינו זכרונ5

]תקכ"ו[

( איש אחד עמד לפניו ,שהיה עוסק
ללמוד בספרי קבלה ,ובאמת לא היה
ראוי ללמוד קבלה .והוכיח אותו שלא
ילמוד קבלה ,ואמר לו" :קבלה" ;
בגימטריא "נוא<".
( ושוב שמעתי מאחד ,שהיה מדבר
ע 5איש אחד ,והיה אותו האיש קובל
לפניו שאי 1לו לב ' היינו שאי 1לו
התעוררות הלב לתפלה ועבודה .השיב לו
רבנו זכרונו לברכה שזהו בשביל שלומד
קבלה ,כי נוא< אשה חסר לב )משלי ו'(
וקבלה בגימטריא נוא.8
( וכל זה למי שאי 1ראוי לזה ,אבל
לכמה אנשי 5הזהיר בעצמו שילמדו
קבלה; וצריכי 1להתפלל להש 5יתבר,:
שיוליכו בדר :האמת ,א 5ללמוד קבלה
וא 5לחדול.
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